Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Sportowe płytki zewnętrzne nawierzchnia sportowa modułowa
Gerflor Sport Court Powergame
Cena: 165.50 zł

Budowa: płytki jednorodne wykonane z tworzywa
elastycznego PP

Grubość całkowita: 19 mm
Szerokość: 30,5 cm
Długość: 30,5 cm
Ciężar płytki: 0,35 kg
Łączenie: zatrzaski krawędziowe
Produkt sprzedawany na pełne opakowania:
1 opak = 40 płytek = 3.72 m2
Dostępne kolory:
0033 Steel Blue
0005 Bright Blue
0009 Dark Blue
0006 Bright Red
0035 Terracotta
0013 Gray
0012 Granite
0003 Black
0016 Kiwi
0014 Green
Płytkowo-kratkowe zewnętrzne nawierzchnie sportowe Gerflor
Sport Court PowerGame są przeznaczone do wielokrotnego
użytku, idealne nadające się do profesjonalnych treningów
sportowych jak i rekreacyjnej aktywności sportowej. Z
innowacyjnym systemem modułowej sportowej posadzki
zewnętrznej stworzysz nowy kort - boisko, wyremontujesz
istniejącą przestrzeń lub zamontujesz przenośne korty na
turniej lub inne wydarzenie o charakterze sportowym.
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Zewnętrzna płytkowa nawierzchnia sportowa Sport Court
PowerGame:
- Dba o bezpieczeństwo sportowców i pozwala na
bezproblemowe przeprowadzenie zawodów w każdych
warunkach pogodowych/termalnych
- Pozwala na całoroczną aktywność sportową - idealne
rozwiązanie podłogowe pod czasoe/sezonoe konstrukcje
zadaszeniowe typu balony, namioty, plandeki ochronne
- Eliminuje kosztowne konserwacje roczne
- Zapewnia szybki montaż/demontaż oraz komfortowe
magazynowanie
Idealna do zewnętrznych rozgrywek koszykówki, siatkówki,
tenisa ziemnego, piłki ręcznej, nożnej oraz wszelkich
amatorskich gier zespołowych dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Opatentowana konstrukcja PowerGame zapewnia wiodącą w
branży wydajność gwarantującą doskonałą przyczepność oraz
mniejsze obciążenia dla stawów i ścięgien sportowców.
Niezależnie od posiadanych umiejętności, użytkownicy mogą
korzystać z zainstalowanych mobilnych kortów PowerGame
jako najwyższej klasy nawierzchni przeznaczonej do użytku na
świeżym powietrzu.
Produkt przeznaczony do instalacji na przestarzałych,
zaniedbanych, nieodświeżanych powierzchniach betonowych
lub asfaltowych, przekształcając je w mgnieniu oka w
kolorowe i bezpieczne nawierzchnie do zabawy i rywalizacji
sportowej. Podłogi Sport Court nie wymagają przy tym
corocznego, kosztownego remontu. Modułowe płytki sportowe
nadają się również do zastosowania jako nawierzchnia
tarasowa/balkonowa oraz do dekoracji ganków
przydomowych, chodników, alejek ogrodowych lub altanek,
powierzchni zabawowych dla dzieci.
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